ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 013 /2021
Aos oito (08) dias do mês de abril de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima terceira (13ª) Reunião Ordinária, da Primeira
Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os
seguintes vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Flávio Becker,
Guilherme Samuel Hickmann, Luciano José da Silva, Mário Antônio Cândido, Nelcí Ariotti Maffi e
Tiago André Ariotti. Após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Tiago
André Ariotti, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais
presentes. Foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Senhor Pedro
Olmiro da Silva, Senhora Naia Fernandes First e para Guilherme Becker e Cristiane Cezar, pela
perda do filho. Em seguida, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após
pediu para que a Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata n° 012 /2021. ATA N° 012 /2021 da Sessão
Ordinária, realizada em vinte e cinco (25) de março de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 013 /2021, não tiveram inscrições para falar no
expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 033 /2021, foi apresentado o PROJETO DE LEI
Nº 027 /2021, PROJETO DE LEI Nº 028 /2021, PROJETO DE LEI Nº 029 /2021 e PROJETO DE LEI Nº
030 /2021. PROJETO DE LEI Nº 027 /2021- Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter
temporário e atendendo excepcional interesse público, até dois profissionais fiscais, com carga
horária semanal de 44 horas, para atuação na fiscalização da prevenção e de enfrentamento à
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), inicialmente pelo período de 06 (seis)
meses, com possibilidade de prorrogação por iguais períodos, enquanto perdurar a situação de
calamidade pública, e dá outras providências. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE
LEI Nº 028 /2021- Ratifica o 7º Termo Aditivo ao Convênio nº 011/2017, celebrado com Hospital
Bruno Born, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 029/2021 Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar a Permissão de Uso de uma sala para a empresa
D'BETTI CALÇADOS EIRELI, e dá outras providências. Projeto baixado para maiores análises.
PROJETO DE LEI Nº 030/2021 - Autoriza o Poder Executivo a repassar à Sociedade Beneficência e
Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born, o valor de até R$ 20.000,00, em parcela única, para o
custeio dos leitos COVID-19, não habilitados pelo Ministério da Saúde, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Alceu José Schutz, saudou o Presidente, os
colegas vereadores, e assessores. Falou do Covid-19, como um Vírus nos distanciou de tantas
coisas, pois a poucos dias foi comemorado o aniversário do município, onde antes era uma semana
muito festejada com muitas programações, como também a Festa do Padroeiro São José, onde a

Rua 30 de Novembro, 625 – Centro – Sério – RS
Fone: (51) 3770 – 1139 – CEP 95918-000
E-mail: camara@municipiodeserio.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

comunidade se envolvia muito na organização e festividades, e este ano nada pode se fazer em
virtude da pandemia. Falou também que esse ano fazem 10 anos que teve a ExpoSério, a primeira
feira do município. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo excelente serviço feito na estrada de
Lavrador, conforme solicitado. Falou sobre o Projeto 027, que se refere a contratação de dois
fiscais para atender o município durante a pandemia, solicitou que a Administração pudesse
informar de maneira mais detalhada o serviço que irão e como exercer, qual será o turno que irão
trabalhar e a área de atuação. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a
próxima sessão, para o dia quinze (15) de abril, quinta-feira, encerrou os trabalhos invocando a
proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da Mesa.
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